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سيمينار حول االزدواجية اللغوية في العالم 
العربي

المحاضرة العاشرة

2014اكتوبر  8

تنبيھات

مساء في  9-7يوم الخميس الساعة » كابتن أبو رائد«فيلم •
.Axinn 232الغرفة 

.  وقت القراءة والكتابة للواجب•

.  أدوات الربط في اللغة العربية•
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والعاميةصراع الفصحى 

والعامية في مصر، مناقشة لمقالة جالل أمين عن الفصحى •
المغرب، عن الوضع اللغوي في  إنولتقرير السي إن 
.  وبرنامج الجزيرة
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مفردات نسمعھا عن الفصحى والعامية

العامية الفصحى

سلبية
التدھور
االنحطاط
مبتذلة
األمية

انحراف
الجھل

االستعمار

إيجابية
لغة الحياة

لغة المشاعر
طبيعية
سھلة

متطورة

سلبية
التخلف
القمع
الجمود

غير متطورة
مصطنعة

إيجابية
العلم
الفكر
الثقافة
مقدسة

في خطر
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أيديولوجيات لغوية

األيديولوجية اللغوية مصطلح يصف مجموعة من األفكار •
والمعتقدات الشائعة بين الناس المتعلقة باللغة والتنوع اللغوي 

. واالستخدام اللغوي في المجتمع

، ما ھي بعض لبرنامج الجزيرةمن تجربتكم ومن مشاھدتكم •
عن االزدواجية اللغوية في األيديولوجيات واألفكار الشائعة 

العربي؟العالم 

5

أيديولوجيات لغوية

في مسألة الفصحى والعامية؟ ما  روحانهما ھو رأي األستاذ •
ھو رأي الدكتور عرسان؟ 

كثير من النقاشات حول قضية الفصحى والعامية في العالم •
العربي تسيطر عليھا العواطف واأليديولوجيات الشائعة أكثر 

اذكروا أمثلة . من اآلراء العلمية المأخوذة من علم اللغة
لبعض ھذه األفكار واأليديولوجيات الشائعة عن الفصحى 

. والعامية التي وردت في الحوار أو التي سمعتم عنھا من قبل
من وجھة نظركم، ھل الصراع بين الفصحى والعامية حقيقي •

.أم ُمفتعل؟ كيف؟ اشرحوا وجھة نظركم
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اللغويةأيديولوجيات وأفكار شائعة عن االزدواجية 

.  »ملوثة«اللھجات . »نقية«الفصحى •

. اللھجات ليس بھا قواعد. الفصحى ذات قواعد ُمحَكمة•

. اللھجات متغيرة والتغير فساد. الفصحى ثابتة والثبات ميزة•

اللھجات محدودة بالتعبير . الفصحى أكثر قدرة على التعبير•
. عن مواضيع معينة

الفصحى ال يمكنھا التعبير . العامية لغة التعبير عن المشاعر•
.  عن المشاعر بنفس الدقة
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أيديولوجيات وأفكار شائعة عن االزدواجية اللغوية

.اللھجات سھلة وبسيطة. الفصحى صعبة ومعقدة•

. النحو العربي معقد ويجب تبسيطه•

بدون إعراب ليس ھناك لغة . اإلعراب ھو اللغة العربية•
. عربية

.لغوي» كابوس«اإلعراب •

.نظام الھجاء العربي معقد•
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أيديولوجيات وأفكار شائعة عن االزدواجية اللغوية

.  العربية لغة مقدسة ألنھا لغة القرآن•

.  الفصحى لغة، لكن العامية ليست لغة•

.  تغير اللغة فساد•

.تغير اللغة ُرقيّ •

. ال يمكن كتابة األدب بالعامية. الفصحى ھي لغة األدب•
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أيديولوجيات وأفكار شائعة عن االزدواجية اللغوية

. العامية لغة متطورة. الفصحى لغة جامدة•

. الفصحى جثة محنطة. الفصحى ماتت•

. استعمارية استشراقيةأو تدريس العامية مؤامرة دراسة •
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المحاضرة القادمة

.  تقديمات عن اللھجات•
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